
Lok. nr. 250 BViktig
081410250

Skjerkebukta

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rik sumpskog, kildeskog og strandskog
Utforming: Rik strandskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning:  Lokaliteten er opprinnelig kartlagt av Tinnes og Gangsei i 2003, og deretter revidert
av Rune Solvang i 2009. Avgrensning og beskrivelse er revidert i 2018 av BioFokus ved Anders
Thylén og Sigve Reiso basert på eget feltarbeid utført 31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for
ny Rv 353 på oppdrag for Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Rv 353 og Skjerkebukta ved
Frierfjorden i Bamble.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en rik strandsumpskog
dominert av svartor. I ytre deler er noe strandsump og takrørvegetasjon inkludert for å få med hele
gradienten ut til sjøen. I sørøst er skogen relativt åpen. I tillegg til svartor er det stort innslag av
gråor og hegg og en del ask og bjørk. Det er noe bringebær, solbær og korsved i busksjiktet, og
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Lok. nr. 250  Skjerkebukta forts.

ellers et forholdsvis høyvokst feltsjikt av sumpskogsarter. I vest mot veien blir terrenget høyere og
sumppreget avtar gradvis. Svartor i området har generelt en stammediameter på 25-30 cm, men det
forekommer enkelte svartor og bjørk med diameter opp mot 45 cm. Det er noe, men lite, dødved.
Artsmangfold: Typisk flora for strandsumpskog, med arter som mjødurt, vendelrot, gulldusk,
fredløs, sløke, sennegras, skogrørkvein, slyngsøtvier, broddtelg, skogburkne, engsnelle, firblad,
skogsivaks, sverdlilje, bred dunkjevle, strandvindel, kattehale og klourt. Orekjuke forekommer på
eldre/døende trær. Det er tidligere registrert myrstjerneblom (EN) ved Findal. Arten er ikke funnet
i lokaliteten på tross av ettersøk, men det kan ikke utelukkes at den finnes også her. Helheten med
intakt gradient fra sumpskog via strandsump til gruntvannsområder gir et godt potensial for
interessante insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er i nyere tid lite påvirket av hogst, men gran er
tidligere plukkhogd. I nord på andre siden Skjerkebekken er det en småbåthavn og her er det også
fylt ut fremmede masser inn mot bekken, hvilket trolig har ødelagt noe av lokaliteten. Ligger tett
inntil vei, og veifyllingen har i sin ti trolig redusert arealet en del. Er sårbar for aktiviteter og tiltak
langs både vei og småbåthavn.
Fremmede arter: Det er en svær bestand av parkslirekne på fyllmasser ved havna rett nord for
lokaliteten.
Del av helkhetlig landskap: Strandsumpskoger er sjeldne i landskapet. Her er det en intakt
gradient fra litt tørrere skog til marine gruntvannsområder.
Verdivurdering: Relativt stor (men smal) og forholdsvis intakt strandsumpskog, men med lite
naturskogselementer og uten funn av sjeldne arter. Iht. utkast til nytt faktaark for naturtypen får
lokaliteten høy vekt for størrelse og rødlistede naturtyper, og middels vekt for artsmangfold,
påvirkning og småskala variasjon. Lokaliteten vurderes på grunnlag av dette som viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: For å bevare naturverdien er det viktig at hydrologien holdes intakt og at
bredden beholdes. En naturlig skogdynamikk (uten inngrep eller hogst), hvor trær blir gamle og
død ved utvikles, vil på sikt kunne øke naturverdien.

Litteratur
Reiso, Sigve
Solvang, R.
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 251 BViktig
081410251

Skjerkebukta strandeng

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Strandeng og strandsump
Utforming: Semi-naturlig strandeng
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén og Sigve Reiso basert på
eget feltarbeid utført 31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for
Statens vegvesen. Arealet var tidligere kartlagt som en del av BN00068904, men er nå skilt ut som
egen loalitet.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Skjerkebukta ved Frierfjorden i Bamble,
og utgjør de ytterste åpne strandengene mot fjorden.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som strandeng og
strandsump med utformingen semi-naturlig strandeng. Åpen og relativt artsrik strandeng med noe
zonering fra mer høyvokst vegetasjon i indre deler til mer lavvokst ytterst mot sjøen.
Artsmangfold: Der er en relativt rik strandsumpflora med ater som fredløs, kattehale, melkerot,
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Lok. nr. 251  Skjerkebukta strandeng forts.

sverdlilje, mjødurt, myrmaure, gåsemure, strandrør, nyseryllik, sløke, klourt, havstarr, vasshøymol,
pollsivaks, takrør, strandvindel, saltsiv, nålesivaks, fjøresivaks og strandsvingel. Helheten med
intakt gradient fra sumpskog via strandsump til gruntvannsområder gir et godt potensial for
interessante insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Et par gjengrodde steinfyllinger tidligere brukt til oppankring av
båter forekommer. Området har tidligere trolig vært slått eller beitet, og vegetasjonen var da mer
lavvokst. Vegetasjonen er i dag i en suksesjonsfase mot relativt høyvokst urte/siv-vegetasjon, og
den vil på sikt trolig gro igjen med takrør.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. En svær bestand av
parkslirekne vokser på fylling ved småbåthavna nord for lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Kortvokste strandenger er sjeldne i landskapet. Lokaliteten utgjør en
del av en intakt gradient fra strandsumpskog til marine gruntvannsområder.
Verdivurdering: Liten og sakte gjengroende strandeng som del av en intakt gradient fra
strandskog til sjø. iht. nytt faktaark for naturtypen fra 2014 får lokaliteten middels vekt for
størrelse og artsmangfold og lav til middels for tilstand. Samlet gir dette verdien viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: For å motvirke gjengroing og for å restaurere en kortvokst strandeng er det
behov for årlig sen slått, alternativt beite med lett storfe. Det anbefales å lage en skjøtselsplan for
lokaliteten.

Litteratur
Reiso, Sigve
Solvang, R.
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 252 CLokalt viktig
081410252

Høenveien

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Alm
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén basert på eget feltarbeid
utført 31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av et tre som står i veikant ved Findal inntil
Frierfjorden i Bamble.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som store gamle trær
med utforming alm. Det er en stor alm som er delt i to stammer ca. 2,5 m opp. Treet har en
stammeomkrets på ca. 300 cm, og har middels vid krone. Treet er vitalt og har ikke synlige
hulheter eller dødvedpartier.
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet. Gamle trær med hulrom, grov
sprekkebark og dødved kan ha et stort mangfold av arter fra ulike organismegrupper knyttet til seg.
Treet vil ha potensial for et rikt artsmangfold på litt sikt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent, og stort sett fritt i gressmark. Det er noe
løvkratt under kronen og mot bekken i øst.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter nært treet.
Del av helhetlig landskap: Gamle trær finnes litt spredt i kulturlandskapet i områdene rundt
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Lok. nr. 252  Høenveien forts.

Findal/Rugtvedt.
Verdivurdering: Alm som er relativt grov, men ikke nødvendigvis veldig gammel. Treet mangler
stort sett viktige strukturer for biologisk mangfold. Treet vurderes som lokalt vikt (C-verdi), men
ikke veldig langt unna B-verdi.
Skjøtsel og hensyn: Løvkratt under og tett inntil kronen bør ryddes vekk. Eventuelle døde grener
som faller til bakken eller må kuttes bør spares i nærområdet.

Litteratur
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 253 BViktig
081410253

Findal

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Strandeng og strandsump
Utforming: Helofytt-brakkvassump
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Dam E09 - Isdam E0902 (15%), Strandeng og strandsump
G05 - Helofytt-brakkvassump G0515 (85%).
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er opprinnelig kartlagt av Lundberg & Rydgren i 1994, beskrevet av
Tinnes og Gangsei i 2003, og deretter revidert av Rune Solvang i 2009. Avgrensning og
beskrivelse er revidert i 2018 av BioFokus ved Anders Thylén basert på eget feltarbeid utført
31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for Statens vegvesen.
Beskrivelsen følger i stor grad Solvang (2009).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Findal gård og Findalsbukta på sørsiden av
Frierfjorden. Lokaliteten splittes av en bekk og en ridebane, og består derfor av to polygoner.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av strandsump av typen helofytt-
brakkvassump. Den østre delen av lokaliteten består av en tidligere isdam, som nå til stor del er
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Lok. nr. 253  Findal forts.

grodd igjen til et sumpområde med helofyttvegetasjon. Det er noe åpent vannspeil i ytre del. På
grunn av forbindelsen til sjøen inneholder sumpen brakkvann. Den vestre delen består helt og
holdent av helofytt-brakkvassump, og mangler åpne vannspeil. Lundberg & Rydgren (1994)
beskriver; ”Lokaliteten er et godt eksempel på sekundært utviklet strandsump i et næringsrikt
(eutroft) brakkvannsbasseng”. Den gjengrodde dammen viser ei godt utviklet sonering fra åpne
(næringsrike) parti med blant annet tiggersoleie, via vegetasjonstyper dominert av pollsivaks til
vierkratt. Lokaliteten er i stor grad dominert av takrør, men noe mer opprinnelig sumpvegetasjon
opptrer langs kanten eller i åpnere partier av takrørskogen. Findal ble prioritert i vernegruppe 4 i
verneplanen for Oslofjorden, men ble ikke prioritert i forbindelse med vernet.
Artsmangfold: I det åpne vannspeilet ytterst er det pollsivaks og havsivaks. I kantene vokser det
sumpvegetasjon med arter som kattehale, sverdlilje, gulldusk, bekkeblom, springfrø, vasshøymole
og bred dunkjevle. Myrstjerneblomst (EN) er registrert ved Findal i 1990, men den er ikke
gjenfunnet siden. Dagens status er høyst usikker på grunn av både inngrep og gjengroing av takrør.
Det er få permanente vannforekomster langs denne delen av Frierfjorden, og lokaliteten har en
lokal betydning for fugl på næringssøk, både trekkende og hekkende, spesielt arter knyttet til
takrørskog. Vannrikse (VU) er hørt syngende på lokaliteten 7.6.2009 og er en trolig hekkefugl.
Dette er en fåtallig hekkefugl i Telemark. Bolghaug & Dolmen (1996) oppgir at dammen er fattig
på invertebrater.
Bruk, tilstand og påvirkning: Den østre polygonen er rester etter en gammel isdam som er grodd
igjen. Det er anlagt en treningsbane for hester rundt denne. Det er noe vanngjennomsstrømning via
rør. Langs bekken er det opplag for båter, som medfører noe ferdsel. Videre er det en svær
utfylling av hestemøkk, bark etc. fra hesteholdet ved Findal gård som gir et betydelig næringssig
og eutrofierer lokaliteten.
Fremmede arter: I de indre delene mot stallen er kjempesøtgras (HI) dominerende art. Ved
treningsbanen ytterst mot sjøen (rett utenfor avgrensningen) er det små forekomster av rynkerose
(SE) og hvitsteinkløver (SE).
Del av helhetlig landskap: Det er få permanente vannforekomster og godt utviklede
brakkvannssumper langs denne delen av Frierfjorden.
Verdivurdering:  Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den er en forholdsvis stor
brakkvannssump med noe åpent vannspeil og som blant annet trolig er hekkeområde for rødlistede
fuglearter, som vannrikse (VU).

Skjøtsel og hensyn: Isdammen burde vært skånsomt restaurert ved blant annet å øke vannspeilet.

Litteratur
Solvang, R.
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 254 ASvært viktig
081410254

Findalsbukta

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen
Utforming: Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder
Mosaikk:
Feltsjekk: 10.08.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er basert på feltarbeid utført av Finn Gregersen, Multiconsult, i august
2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for Statens vegvesen. Tidligere også
tolket av NIVA som bløtbunnsområde fra (2011) og avgrenset som naturtype uten nærmere
beskrivelse.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Frierfjorden, ved Findal ved
utløpet av Findalsbekken.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokalitten er kartlagt som bløtbunnsområder i
strandsonen. De består av undervannsenger på 0-3 m dybde på mudderblandet sand, og ligger
svært beskyttet. Ved lavvann blir de grunneste arealene blottlagt.
Artsmangfold: I området er det funnet hjertetjønnaks, småtjønnaks, nålesivaks, storvassoleie og
sjøglattkrans Tolypella nidifica (EN)
Bruk, tilstand og påvirkning: Trolig gåsebeitet.
Fremmede arter: Brakkvannsrur Amphibalanus improvisus (PH) ble registrert i området.
Del av helhetlig landskap: Slike undervannsenger er forholdsvis sjeldne i landskapet, men en
tilsvarende finnes i Skjerkebukta i vest.
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Lok. nr. 254  Findalsbukta forts.

Verdivurdering: Velutviklet bløtbunnsområde med bl.a. forekomst av høyt rødlistet kransalge.
Potensial for flere rødlistede kransalger tilsvarende som i Sjerkebukta. Bør ses i sammenheng med
denne og vurderes som helhet til svært viktig A.

Litteratur
Gregersen, Finn

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 255 CLokalt viktig
081410255

Findal øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Ask
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén basert på eget feltarbeid
utført 31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av et tre som står i veikant mellom bebyggelse
og hestebeite ved Findal inntil Frierfjorden i Bamble.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som store gamle trær
med utforming ask. Det er en stor ask som er delt i to stammer ca. 2,5 m opp. Treet har en
stammeomkrets på ca. 300 cm, og har middels vid krone. Treet er vitalt og har ikke synlige
hulheter, men det har noen døde greiner.
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet. Gamle trær med hulrom, grov
sprekkebark og dødved kan ha et stort mangfold av arter fra ulike organismegrupper knyttet til seg.
Treet vil ha potensial for et rikt artsmangfold på litt sikt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står lysåpent, men det er en god del løvkratt med bl.a. lønn,
rose og hagtorn under og inntil treet. forholdsvis skyggefullt. Treet er trolig vokst opp i et mer
åpent miljø.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter nært treet.
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Lok. nr. 255  Findal øst forts.

Del av helhetlig landskap: Gamle trær finnes litt spredt i kulturlandskapet i områdene rundt
Findal/Rugtvedt.
Verdivurdering: Ask som er relativt grov, men ikke nødvendigvis veldig gammel. Treet har et par
døde grener, men mangler ellers viktige strukturer for biologisk mangfold. Treet vurderes som
lokalt vikt (C-verdi), men ikke veldig langt unna B-verdi.
Skjøtsel og hensyn: Småtrær og løvkratt under og tett inntil kronen bør ryddes vekk. Eventuelle
døde grener som faller til bakken eller må kuttes bør spares i nærområdet.

Litteratur
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 256 CLokalt viktig
081410256

Skjerkebekken sør

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén og Sigve Reiso basert på
eget feltarbeid utført 31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for
Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av to eiker i skogkant nær jorde ved Skjerke
inntil Frierfjorden i Bamble.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som store gamle trær
med utforming eik. Det er to  relativt store eiker med stammeomkrets på hhv. 210 og 180 cm. Det
største treet omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper. Trærne har forholdsvis smale kroner, og
er vitale uten synlige hulheter eller dødvedpartier. Begge trærne har relativt glatt bark.
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på trærne. Gamle trær med hulrom, grov
sprekkebark og dødved kan ha et stort mangfold av arter fra ulike organismegrupper knyttet til seg.
Trærne vil ha noe potensial for rikt artsmangfold på litt sikt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står nær jordekant, men omkranset av skog, forholdsvis
skyggefullt.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
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Lok. nr. 256  Skjerkebekken sør forts.

Del av helhetlig landskap: Det står ytterligere et par litt grove eiker mot øst. Gamle trær finnes
litt spredt i kulturlandskapene mellom Rugtvedt og Surtebogen.
Verdivurdering: Det største treet er stort nok til å omfattes av forskriften. Trærne er likevel ikke
veldig grovt og mangler foreløpig viktige strukturer av betydning for artsmangfold. Lokaliteten
vurderes dermed som lokalt viktig (C-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Det kan gjerne ryddes noe av mindre trær og løvkratt mot jordekanten for å gi
eikene bedre soleksponering.

Litteratur
Reiso, Sigve
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 257 CLokalt viktig
081410257

Herumveien barnehage I

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén og Sigve Reiso basert på
eget feltarbeid utført 31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for
Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av et tre i kant mellom åpen mark og skog i en
barnehage inntil Herumsveien vest for Findal ved Frierfjorden i Bamble.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som store gamle trær
med utforming eik. Det er en  relativt stor eik som er akkurat under inngangsverdien for å omfattes
av forskrift om utvalgte naturtyper. Treet har en stammeomkrets på ca. 260 cm, og har relativt bred
krone. Treet er vitalt uten synlige hulheter, men har enkelte døde grener. Barken er forholdsvis
glatt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet. Gamle trær med hulrom, grov
sprekkebark og dødved kan ha et stort mangfold av arter fra ulike organismegrupper knyttet til seg.
Treet vil ha potensial for et rikt artsmangfold på litt sikt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står tett innpå andre trær, herunder en stor ask, men står
soleksponert mot sør/sørøst.
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Lok. nr. 257  Herumveien barnehage I forts.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter nært treet.
Del av helhetlig landskap: Det står enda en forskriftseik i barnehagen, og ytterligere et par andre
store trær. Gamle trær finnes litt spredt i kulturlandskapene mellom Rugtvedt og Surtebogen.
Verdivurdering: Treet er stort nok til å omfattes av forskriften, og har en del døde grener. Treet er
likevel ikke veldig grovt og det har foreløpig begrenset med viktige strukturer av betydning for
artsmangfold. Det vurderes dermed som lokalt viktig (C-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes fritt for småtrær og løvkratt under kronen. Noen mindre trær
mot vest kan eventuelt fjernes for å gi treet mer spillerom og bedre soleksponering i den retningen.
Eventuelle døde grener som faller til bakken eller må kuttes bør spares i nærområdet.

Litteratur
Reiso, Sigve
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 258 CLokalt viktig
081410258

Herumveien barnehage II

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén og Sigve Reiso basert på
eget feltarbeid utført 31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for
Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av et tre på åpen mark i en barnehage inntil
Herumsveien vest for Findal ved Frierfjorden i Bamble.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som store gamle trær
med utforming eik. Det er en  relativt stor eik som er akkurat under inngangsverdien for å omfattes
av forskrift om utvalgte naturtyper. Treet har en stammeomkrets på ca. 190 cm, og har relativt bred
krone. Treet er vitalt og har ikke synlige hulheter eller dødvedpartier. Barksprekkene er ca. 2 cm
dype.
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet. Gamle trær med hulrom, grov
sprekkebark og dødved kan ha et stort mangfold av arter fra ulike organismegrupper knyttet til seg.
Treet vil ha potensial for et rikt artsmangfold på litt sikt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står fritt og lysåpent i gressmark, uten konkurranse fra andre
trær. Enkelte grener nederst er blitt kappet.
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Lok. nr. 258  Herumveien barnehage II forts.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter nært treet.
Del av helhetlig landskap: Det står enda en forskriftseik i barnehagen, og ytterligere et par andre
store trær. Gamle trær finnes litt spredt i kulturlandskapene mellom Rugtvedt og Surtebogen.

Verdivurdering: Treet er nesten stort nok til å omfattes av forskriften, og har tilsvarende
betydning for artsmangfold. Forekomst av større eik i nærområdet øker potensilet for rikt
artsmangfold på sikt. Treet vurderes derfor som lokalt viktig (C-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Det er ikke behov for skjøtsel per i dag. Det bør holdes fritt for andre trær og
løvkratt under kronen. Eventuelle døde grener som faller til bakken eller må kuttes bør spares i
nærområdet.

Litteratur
Reiso, Sigve
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 259 CLokalt viktig
081410259

Herumveien sør

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén og Sigve Reiso basert på
eget feltarbeid utført 31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for
Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en ravine inntil Herumsveien og
jordbruksmark vest for Findal ved Frierfjorden i Bamble.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som store gamle trær
med utforming eik. Det er en  relativt stor eik som omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper.
Treet har en stammeomkrets på 265 cm. Treet er høyvokst med relativt bred krone i øvre del, men
uten grener på nedre del av stammen. Treet er vitalt og har ikke synlige hulheter eller
dødvedpartier, og det har forholdsvis glatt bark.
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet. Gamle trær med hulrom, grov
sprekkebark og dødved kan ha et stort mangfold av arter fra ulike organismegrupper knyttet til seg.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i relativt tett skog i bunn av en liten ravine.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i nærheten av treet.
Del av helhetlig landskap: Gamle trær finnes litt spredt i kulturlandskapet i områdene rundt
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Lok. nr. 259  Herumveien sør forts.

Findal/Rugtvedt. Treet står i ravinedal med naturkvaliteter knyttet til frodig ravineskog.
Verdivurdering: Treet er relativt grovt, men er vitalt og uten spesielle strukturer av betydning for
biologisk mangfold. Det står skyggefullt i ravineskog, og har noe begrenset potensial for et rikt
artsmangfold. Det vurderes som lokalt viktig (C-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Treet utgjør en del av helheten av naturverdier i ravineskogen, og ivaretas
best som skogseik uten skjøtselstiltak.

Litteratur
Reiso, Sigve
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 260 CLokalt viktig
081410260

Roverud eik

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 01.08.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén basert på eget feltarbeid
utført 01.08.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en skogskolle øst for Roverud nær Rugtvedt
i Bamble. Treet står på impediment.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som store gamle trær
med utforming eik. Det er en eik med stammeomkrets på ca. 140 cm, og med synlig hulhet. Treet
omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper. Treet har en vertikal skade/sprekk, som går fra basis
og ca. 2 m opp. Her er det mindre hull langs kanten, og ellers eksponert kjerneved. Barksprekkene
er ca. 1,5 cm dype.
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet. Gamle trær med hulrom, grov
sprekkebark og dødved kan ha et stort mangfold av arter fra ulike organismegrupper knyttet til seg.
Treet vil ha potensial for et rikt artsmangfold på litt sikt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står forholdsvis lysåpent i åpen impedimentskog på kolle.
Det er en liten einer og ellers noe løvkratt under og inntil kronen, men ikke mye.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter nær treet.
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Lok. nr. 260  Roverud eik forts.

Del av helhetlig landskap: Gamle trær finnes litt spredt i kulturlandskapet og skogene i områdene
rundt Rugtvedt og Findal.
Verdivurdering: Synlig hulhet gjør at treet omfattes av forskriften, selv om den ikke er veldig
grov. På grunn av liten størrelse og foreløpig relativt liten hulhet får treet lokal verdi (C-verdi),
men verdien vil kunne øke på sikt.
Skjøtsel og hensyn: Treet bør spares. Noe løvkratt kan evt. fjernes rundt treet, men skjøtsel er ikke
nødvendig.

Litteratur
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 261 CLokalt viktig
081410261

Skogen øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet
Utforming: Boreonemoral blandingsskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 01.08.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén basert på eget feltarbeid
utført 01.08.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skogene øst for Skogen nær Rugtvedt i
Bamble. Berggrunnen består i følge berggrunnskart av granittiske dypbergarter, men det går også
stråk av rikere amfibolitt og glimmerskifer i nærområdet. Det er tynne lag av marine sedimenter
(god moldjord) på flatene, og tynn morene eller nakent berg på noen oppstikkende koller.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av lågurtskog med relativt
variert treslagssammensetting. Rik blandingsskog i lavlandet med utformingen boreonemoral
blandingsskog er valgt som naturtype. Gran og borealt løv dominerer i et øvre tresjikt, med innslag
av bl.a. ask, eik og spisslønn. Det er i partier mye hassel i et lavere sjikt. Skogen er relativt ung,
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Lok. nr. 261  Skogen øst forts.

men med innslag av eldre trær. Her finnes enkelte ask og lønn med stammediameter på 45-50 cm
og eik på 35 cm. Lokaliteten er skyggefull, og feltsjiktet er ikke sammenhengende. Her vokser
arter som fingerstarr, hengeaks og lundrapp, ellers er det til dels tett med småskudd av ask. Det er
en del liggende dødved av selje og osp, hovedsakelig lite nedbrutt, men enkelte læger mer
nedbrutt.
Artsmangfold: Lågurtfloraen er ikke spesielt artsrik. Begerfingersopp ble registrert på en ospelåg.
Bølgekjuke (VU) er tidligere registrert i nærområdet, utenfor lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er hovedsakelig ung og påvirket av tidligere hogster, men
har likevel en del elementer av store trær og dødved.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Det er lite eldre skog på god bonitet i landskapet rundt.
Verdivurdering: Blandingsskog på god bonitet, med stort innslag av edelløvtrær. Hovedsakelig
ung skog, men likevel med en del elementer av eldre trær og død ved. Lokaliteten får lav vekt for
samtlige verdiparametere, og får dermed lokal verdi (C-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Det er ikke behov før skjøtsel for å ivareta naturverdiene. Ved å la skogen
utvikles fritt uten inngrep eller hogst vil naturverdiene kunne ivaretas og utvikles på sikt.

Litteratur
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 262 CLokalt viktig
081410262

Polland vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 01.08.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén basert på eget feltarbeid
utført 01.08.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en jordekant vest for Polland nær Rugtvedt i
Bamble.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som store gamle trær
med utforming eik. Det er en  relativt stor eik som omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper.
Treet har en stammeomkrets på ca. 190 cm, og har middels vid krone. Treet har et hull i et
gammelt greinbrekk ca. 1 m over bakken, med en åpning på ca. 10x10 cm. Det er trolig
begynnende større hulhet på innsiden. Treet har ingen andre dødvedpartier. Barksprekkene er ca. 2
cm dype.
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Lok. nr. 262  Polland vest forts.

Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet. Gamle trær med hulrom, grov
sprekkebark og dødved kan ha et stort mangfold av arter fra ulike organismegrupper knyttet til seg.
Treet vil ha potensial for et rikt artsmangfold på litt sikt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står forholdsvis åpent i en jordekant. Det er noe morell og
hassel under kronen, men ikke mye. Rundballer er lagt opp nært treet.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter nær treet.
Del av helhetlig landskap: Gamle trær finnes litt spredt i kulturlandskapet i områdene rundt
Rugtvedt
Verdivurdering: Synlig hulhet gjør at treet omfattes av forskriften, selv om den ikke er veldig
grov. På grunn av liten størrelse og foreløpig relativt liten hulhet får treet lokal verdi (C-verdi),
men verdien vil kunne øke på sikt.
Skjøtsel og hensyn: Det vil derfor være en fordel å rydde annen trevegetasjon og kratt under og
rundt treet, slik at det kan stå fritt og lysåpent.

Litteratur
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 263 CLokalt viktig
081410263

Polland I

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 01.08.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén og Sigve Reiso basert på
eget feltarbeid utført 01.08.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for
Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en jordekant ved Polland nær Rugtvedt i
Bamble.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som store gamle trær
med utforming eik. Det er en  relativt stor eik som omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper.
Treet har en stammeomkrets på ca. 220 cm, og har relativt smal krone. Treet er vitalt og har ikke
synlige hulheter eller dødvedpartier. Barksprekkene er ca. 1,5 cm dype.
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet. Gamle trær med hulrom, grov
sprekkebark og dødved kan ha et stort mangfold av arter fra ulike organismegrupper knyttet til seg.
Treet vil ha potensial for et rikt artsmangfold på litt sikt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i en skogkant og er omkranset av ungskog av bl.a.
hassel, borealt løv og gran på flere sider. Det får noe sollys fra sørøst, men står ellers forholdsvis
skyggefullt. Treet er trolig vokst opp i et mer åpent miljø.
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Lok. nr. 263  Polland I forts.

Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter nært treet, men parkslirekne vokser langs
jordekanten mot sør.
Del av helhetlig landskap: Gamle trær finnes litt spredt i kulturlandskapet i områdene rundt
Rugtvedt.

Verdivurdering: Treet er stort nok til å omfattes av forskriften, men det er ikke veldig grovt og
det mangler foreløpig viktige elementer av betydning for artsmangfold. Det vurderes dermed som
lokalt viktig.
Skjøtsel og hensyn: Treet står inntrengt av annen trevegetasjon, hvilket vil kunne både begrense
levetiden for treet og redusere potensialet for et rikt artsmangfold. Det vil derfor være en fordel å
rydde annen trevegetasjon og kratt rundt treet, slik at det kan stå mer fritt og lysåpent

Litteratur
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 264 CLokalt viktig
081410264

Polland II

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 01.08.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Anders Thylén og Sigve Reiso basert på
eget feltarbeid utført 01.08.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for
Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en jordekant ved Polland nær Rugtvedt i
Bamble.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som store gamle trær
med utforming eik. Det er en  relativt stor eik som omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper.
Treet har en stammeomkrets på ca. 250 cm, og har middels bred vid krone. Treet er vitalt og har
ikke synlige hulheter eller dødvedpartier. Treet har sprekkebark med 2,5-3 cm dybde.
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet. Gamle trær med hulrom, grov
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Lok. nr. 264  Polland II forts.

sprekkebark og dødved kan ha et stort mangfold av arter fra ulike organismegrupper knyttet til seg.
Treet vil ha potensial for et rikt artsmangfold på litt sikt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i en skogkant og er omkranset av ungskog av bl.a.
hassel, borealt løv og gran på flere sider. Det får noe sollys fra sørøst, men står ellers forholdsvis
skyggefullt. Treet er trolig vokst opp i et mer åpent miljø.
Fremmede arter: Det er en stor bestand av parkslirekne langs jordekanten.
Del av helhetlig landskap: Gamle trær finnes litt spredt i kulturlandskapet i områdene rundt
Rugtvedt.
Verdivurdering: Treet er stort nok til å omfattes av forskriften, og det har litt grov sprekkebark.
Treet er likevel ikke veldig grovt og det har foreløpig i liten grad viktige elementer av betydning
for artsmangfold. Det vurderes dermed som lokalt viktig.
Skjøtsel og hensyn: Treet står inntrengt av annen trevegetasjon, hvilket vil kunne både begrense
levetiden for treet og redusere potensialet for et rikt artsmangfold. Det vil derfor være en fordel å
rydde annen trevegetasjon og kratt rundt treet, slik at det kan stå mer fritt og lysåpent.

Litteratur
Reiso, Sigve
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 265 ASvært viktig
081410265

Skjerkebukta

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Bløtbunnsområder i strandsonen
Utforming: Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder
Mosaikk:
Feltsjekk: 10.08.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er basert på feltarbeid utført av Finn Gregersen, Multiconsult, i august
2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for Statens vegvesen. Tidligere også
tolket av NIVA som bløtbunnsområde (2011) og avgrenset som naturtype uten nærmere
beskrivelse.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Frierfjorden, i Skjerkebukta ved
utløpet av Skjerkebekken.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som bløtbunnsområder i
strandsonen. De består av undervannsenger på 0-3 m dybde på mudderblandet sand, og ligger
svært beskyttet. Ved lavvann blir de grunneste arealene blottlagt.
Artsmangfold: I området er det funnet hjertetjønnaks, småtjønnaks, tusenblad, nålesivaks, Chara
aspera (NT) og Chara virgata. Også potensial for kransalger av høyere rødlistekategori.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trolig gåsebeitet.
Fremmede arter: De marine invertebratene vandrepollsnegl Potamopyrgus antipodarum (SE) og
brakkvannsrur Amphibalanus improvisus (PH) ble registrert i området.
Del av helhetlig landskap: Slike undervannsenger er forholdsvis sjeldne i landskapet, men en
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Lok. nr. 265  Skjerkebukta forts.

tilsvarende finnes i Findalsbukta i øst.
Verdivurdering: Velutviklet bløtbunnsområde med bl.a. forekomst av rødlistet kransalge.
Potensial for flere rødlistede kransalger tilsvarende som i Findalsbukta. Bør ses i sammenheng
med denne og vurderes som helhet til svært viktig A.

Litteratur
Gregersen, Finn
NIVA 2011

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 266 BViktig
081410266

Skjerkebekken

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rik edellauvskog
Utforming: Or-askeskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Sigve Reiso og Anders Thylén basert på
eget feltarbeid utført 31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for
Statens vegvesen. Tidligere kartlagt og beskrevet av Rune Solvang i 2009. Beskrivelse og
avgrensing er oppdatert.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs nedre del av Skjerkebekken, rett før
utløpet i Skjerkebukta, mellom Surtebogen og Rugtvedt i Bamble. Arealet ligger i en beskyttet
ravinedal på marine sedimenter, som stedvis er vasket ned til nakent berg.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter rik edelløvskog langs bekk,
dominerende utforming er or-askeskog med overganger mot forsumpet mark langs elveløpet,
stedvis kildepåvirkede sig og tørrere lågurtskog øverst i lisiden. Dominerende grunntyper er
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Lok. nr. 266  Skjerkebekken forts.

høgstaudeskog og lågurtskog.
Artsmangfold: Tresjiktet er variert med ask og gråor som dominerende på fuktig mark, med
innslag av svartor og hegg. Opp lia inngår også en del hassel, bjørk og gran. Feltsjiktet er frodig
med arter som strutseving, bringebær, skogburkne, skogrørkvein, skogsnelle, vendelrot,
vasshøymol, fredløs, bekkekarse, slakkstarr, mjødurt og enghumleblom. Krevende
gammelskogsarter ble ikke påvist. Vintererle ble observert i 2009 og hekker sannsynligvis.
Sjøørret går med stor sannsynlighet opp bekken.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen bærer preg av en suksesjon/fortetting etter tidligere mer
åpen og beite/hogstpåvirket skog. Spredte eldre og grove trær vitner om det. Det er også rester
etter elektrisk gjerde på sørsiden av bekken av nyere dato. En eldre mur/demning finnes også
sentralt langs bekken som vitner om tidligere aktivitet. I dag har skogen begynt å danne enkelte
gammelskogsstrukturer som grove trær (og omfangsrike hasselkratt), samt noe død ved. Død ved
finnes spesielt av gran og gråor, sistnevnte som ferske nedbrytningsstadier langs bekken. Trær på
25-30 cm i diameter er vanligst, gråor på opptil 40 cm finnes spredt. Grove hasselkratt, samt
enkelte grovre bjørk, eik og gran over 35 cm i diameter inngår langs kantene øverst.
Fremmede arter: Rødhyll inngår i området.
Del av helhetlig landskap: En av flere skogkledde ravinedaler på marin leire i området Rugtvedt-
Surtebogen.
Verdivurdering: Lokaliteten utgjør en frodig bekkedal med varmekjær or-askeskog. I henhold til
faktaark for typen, scorer den middels på tilstandsparametrene, lavt på artsmangfold og høyt på
størrelse. Totalt vurderes derfor lokaliteten som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Det er ikke behov for skjøtsel for å ivareta gammelskogsverdiene.

Litteratur
Reiso, Sigve
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten
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Lok. nr. 267 BViktig
081410267

Burvald S

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet
Utforming: Boreonemoral blandingsskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Sigve Reiso basert på eget feltarbeid utført
31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs en markert bekkedal sør for Burvald, sør
for Skjerkebukta, mellom Surtebogen og Rugtvedt i Bamble. Arealet omfatter bekkekanter og
lisider langs en grunn sesongfuktig bekkedal med tynne lag av marine sedimenter.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter rik blandingsskog av
utforming boreonemoral blandingsskog. Vegetasjonen veksler raskt fra frodig edeløvskog og
forsumpet mark langs bekken til mer veldrenert granblandingsskog langs kantene. Dominerende
grunntyper er høgstaudeskog og lågurtskog.
Artsmangfold: Tresjiktet er variert med ask, svartor, hassel, gran, bjørk, osp, selje, hegg og gråor.
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Lok. nr. 267  Burvald S forts.

Feltsjiktet er i smale soner frodig med  arter som strutseving, skogsnelle og skogburkne. Men blir
raskt mer veldrenert lågurtmark med bl.a. trollbær, blåveis og skogsalat.  Krevende
gammelskogsarter ble ikke påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen bærer preg av en suksesjon/fortetting etter tidligere mer
åpen og beitepåvirket skog. Spredte eldre og grove trær vitner om det. Nærliggende areal har tegn
på tidligere åpen kulturmark. I dag har skogen begynt å danne enkelte gammelskogsstrukturer som
grove trær (og omfangsrike hasselkratt), samt noe død ved. Død ved finnes spesielt av gran i
midtre del. Trær på 25-30 cm i diameter dominerer, men gran opp mot 45 cm i diameter og ask på
opptil 40 cm finnes. Grove hasselkratt inngår også flere steder.
Fremmede arter: Ingen notert
Del av helhetlig landskap:
Verdivurdering: Lokaliteten utgjør en frisk bekkedal med stor treslagsblanding og begynnende
dødveddannelse. I henhold til faktaark for typen, scorer den lavt på størresle,middels på tilstand og
høyt på rikhet/bonitet. Totalt vurderes derfor lokaliteten som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Det er ikke behov for skjøtsel for å ivareta gammelskogsverdiene.

Litteratur
Reiso, Sigve

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018



Lok. nr. 268 CLokalt viktig
081410268

Havreåkerbekken

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rik edellauvskog
Utforming: Or-askeskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 31.07.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Sigve Reiso og Anders Thylén basert på
eget feltarbeid utført 31.07.2018, i forbindelse med planarbeid for ny Rv 353 på oppdrag for
Statens vegvesen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs nedre del av Havreåkerbekken, mellom
Surtebogen og Rugtvedt i Bamble. Arealet ligger i en beskyttet og markert ravinedal på marine
sedimenter, med enkelte bergfremspring vasket frem. Lokaliteten grenser til yngre skog på begge
sider.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter rik edelløvskog langs bekk,
dominerende utforming er or-askeskog med overganger mot tørrere blandingsskog på lågurtmark
opp lisiden. Dominerende grunntyper er høgstaudeskog og lågurtskog.
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Lok. nr. 268  Havreåkerbekken forts.

Artsmangfold: Tresjiktet er variert med ask, hegg og gråor som dominerende på fuktig mark langs
bunn av ravinen, opp lisidene øker graninnslaget, samt hassel og osp. Det står også en grov eik i
ravinen som er utskilt som egen lokalitet. Feltsjiktet er frodig langs bunn av ravinen med arter som
strutseving, bekkekarse, maigull, slakkstarr, skogsnelle, kratthumleblom og krossved. Krevende
gammelskogsarter ble ikke påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen bærer preg av en suksesjon/fortetting etter tidligere mer
åpen og beite/hogstpåvirket skog. Spredte eldre og grove trær i middelaldrende skog vitner om det.
Bl.a. en grov eik og spredte grove ask og osp.  I dag har skogen begynt å danne enkelte
gammelskogsstrukturer som grove trær og noe fersk død ved bl.a. av gran og gråor.
Fremmede arter: Ingen notert.
Del av helhetlig landskap: En av flere skogkledde ravinedaler på marin leire i området Rugtvedt-
Surtebogen.
Verdivurdering: Mindre del av ravinedal med intakt varmekjær or-askeskog. I henhold til
faktaark for typen, scorer den lavt/middels på tilstandsparametrene, samtlavt på artsmangfold og
størrelse. Totalt vurderes derfor lokaliteten som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Det er ikke behov for skjøtsel for å ivareta gammelskogsverdiene.

Litteratur
Reiso, Sigve
Thylén, Anders

Artsliste for lokaliteten

05.10.2018
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